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BaraTrav är utrustat med två menyer som underlättar för användaren att hitta den funktionalitet som
eftersöks.
1. Program-Menyn ”Meny BT” är alltid tillgänglig längst upp till vänster i
programfönstret.
2. Meny för aktuellt system visas i vänstra övre hörnet för rutnätet när ett system är
öppet
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Menyn för programmet = Huvudmenyn

Funktioner
•

•

•

•
•

Ny BT
o Med detta val öppnar du en ny instans av BaraTrav. Det finns inga begränsningar på hur
många instanser av BaraTrav du kan ha öppna samtidigt. Du kan använda detta när du t.ex.
har spel på gång på flera olika banor samtidigt. BaraTrav varnar om du försöker öppna ett
system som redan är öppet i en annan instans. Du kan öppna systemet ändå, men
rekommendationen är att ha ett specifikt system öppet endast i en instans av BaraTrav.
Bild
o Med bild kan du skapa en bild av programfönstret så som det ser ut just nu. Denna bild
laddas upp till servern och du kan dela länken till denna bild.
▪ länk samma - Så länge du har programmet öppet så förblir länken densamma även
om du tar en ny bild. En gammal bild ersätts med andra ord av en nyare bild.
▪ länk ny – ny länk skapas varje gång för den bild som skapas
Bevakningar
o Du kan skapa bevakningar utifrån ett system eller genom sökning på hästens namn. När
hästen startar så visas det i programmet. Du kan även lägga till egna kommentarer.
Länkar
o snabblänkar till olika travsidor
Systemfiler hantera
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Inställningar
•
•
•

•

•

Öppna fullständiga inställningar
Prenumerationskod
Exportera inställningar
o Exportera till fil
▪ Exporterar inställningar till
filen ”Settings.XML”.
▪ Filen placeras också på
klippbordet för att kunna klistras
o Exportera till klippbordet
▪ Exporterar inställningar till klippbordet
Importera inställningar
o Importera inställningar från fil
▪ Importerar från filen Settings.XML
o Importera inställningar från klippbordet
▪ Importerar från klippbordet och skall alltså föregås av en export till klippbordet
Special Admin – funktioner som normalt endast behöver användas av programansvarig
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Support
•

Under hjälp finns det fem menyval
o Skaffa Premium
o Åtgärder…
▪ BaraTrav.se/support
• Här hittar du
menyalternativ som
öppnar olika
supportsidor i din
webbläsare
o Manualer – Grunderna
o Manualer – Flikar
o Supportsidan
o Ändringsloggen
▪ Lathundar
▪ Räddningsfiler
• Programmet sparar var femte minut en räddningsfil. Ifall programmet stängs
ned på ett okontrollerat sätt kan det vara användbart att kunna öppna en
räddningsfil.
▪ Skicka mail till supporten
▪ Skicka loggfil till supporten
▪ Starta om programmet
▪ Visa samtliga nyheter
o Snabbkommandon lista
o Sök efter programuppdatering
o BETA installera
▪ Genväg till att installera BETA-versionen av BaraTrav
o BaraTravPlus v.x.y.z - Versionsinformation
▪ VersionsInformation
▪ Här kan du se vilket versionsnummer den installerade versionen av BaraTrav har.
▪ Om du klickar får du dessutom info om ett urval av de ändringar som genomfördes
till denna version
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Meny för öppet system

•

Meny System öppnar en panel med funktioner och inställningar kopplade till det system som är
öppet just nu

•

Funktioner
•
•

•

•

Nytt system baserat på detta
o skapar ett nytt system med samma hästar markerade och i samma rangordning
Bild
o Länk samma
o Länk ny
Översikt
o Visa
o Dela
Kontrollpanel villkor

Inställningar
•

Med inställningar för detta system hanterar du inställningar som gäller endast för detta system
o Bredd och höjd
o Textstorlek
o Smarta knappar
o Hantera flikar
o Mallar
o Övriga funktioner
o Snabbkommandon lista

På/Av-inställningar - aktiv och standard
•

Här hittar du en lista över på/av-inställningar för det aktuella systemet
o Ändra aktivt värde
o Ändra standardinställning
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